
Prego e martelo 
 
Especialista defende subordinação da propaganda às relações públicas 
 
Considerado um dos principais estrategistas de marketing do mundo e autor de livros como 
Marketing de Guerra e A Queda da Propaganda (escrito em parceria com sua filha, Laura), Al Ries 
é um personagem controverso. Depois de trabalhar por anos em publicidade, embrenhou-se nas 
relações públicas, área que hoje considera responsável pela construção de marcas fortes. “As 
relações públicas são o prego que introduz uma nova idéia. A propaganda é o martelo que a fixa”, 
comparou, em evento que reuniu 400 executivos na Amcham-SP em abril.  
 
É com conceitos assim que Ries tem colecionado fãs – e adversários – no disputado universo das 
marcas. Segundo ele, nomes como Red Bull, Google, The Body Shop e Starbucks são fortes 
porque usaram relações públicas para se estabelecer antes de investir milhões em publicidade. “A 
propaganda só acelera o sucesso da marca”, disse.  
 
Para exemplificar, Ries citou a primeira campanha da Volkswagen, “Think small”, de 1960. “Muitos 
atribuem a construção da marca a ela”, explicou. “O que poucos sabem é que no ano anterior a 
Volkswagen já era a marca de carros importados mais vendida nos EUA.”  
 
Segundo ele, o princípio é simples: ao contrário da propaganda, as relações públicas têm 
credibilidade “porque é o que os outros dizem de você – e não o que você diz. Hoje, se uma 
empresa de tecnologia ainda não foi mencionada favoravelmente no The Wall Street Journal, as 
chances de ela se dar bem são pequenas”, afirmou.  
 
“Uma campanha na maioria das vezes não consegue reparar os danos causados por más relações 
públicas”, exemplificou. “É o caso da Arthur Andersen pós-Enron, que publicou anúncios de página 
inteira nos principais jornais mas não conseguiu limpar sua imagem.” Da mesma forma, uma 
campanha publicitária bem-feita não significa uma marca forte: a campanha “Não tem preço”, da 
Mastercard, é um tremendo sucesso, mas a marca líder ainda é a Visa.  
 
Um dos pontos mais polêmicos da apresentação referiu-se ao uso da criatividade. “Ela deve ser 
domínio das relações públicas, responsáveis por introduzir idéias novas e diferentes”, afirmou. “A 
publicidade deve focar no que é velho e familiar, em repetir as percepções criadas pelas relações 
públicas.”  
 
Criatividade polêmica 
 
Uma pesquisa entre membros do Comitê de Marketing e Gestão de Marketing da Amcham-SP 
revelou que a maioria discorda de Ries nesse ponto. Para eles, a criatividade deve ser usada tanto 
pelas relações públicas quanto pela propaganda.  
 
“Acho que é justamente a criatividade na publicidade que prolonga ou reposiciona o ciclo de vida 
de um produto ou serviço”, disse Jacqueline Senoi, gerente de marketing da R.R. Donnelley 
América Latina. Sua opinião foi reforçada por Roque Mendes, diretor de planejamento estratégico 
da Neogama BBH. “A criatividade é um dos grandes diferenciais dos brasileiros e deve estar 
presente em todos os segmentos”, afirmou. 
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